
Kdo může o podporu
požádat?

Jaké formy podpory
program nabízí?

Podpora z programu je dostupná pro široké spektrum 
žadatelů ze soukromého i veřejného sektoru uhelných 
regionů. O prostředky mohou žádat:

• soukromé fi rmy (platí však některá 
omezení týkající se velkých podniků);

• obce a kraje;

• veřejné instituce, univerzity nebo 
nevládní organizace.

Detailnější podmínky naleznete u konkrétních výzev na
webu programu.

• Strategické projekty - komplexní projekty 
s významným transformačním dopadem 
doporučené jednotlivými kraji.

• Tematické výzvy – průběžně zveřejňované 
projektové výzvy dle jednotlivých témat 
otevřené pro široké spektrum žadatelů.

• Zastřešující projekty – projektové výzvy 
zaměřené na menší a typově podobné 
projekty otevřené pro široké spektrum 
žadatelů, které jsou průběžné vyhlašovány 
a administrovány jednotlivými kraji.

Web:

www.spravedlivatransformace.cz 

E-mail pro dotazy:

spravedlivatransformace@mzp.cz

Další informace z jednotlivých krajů:

www.menimekraj.cz (KVK), www.rskuk.cz (ULK)
a www.hrajemskrajem.cz (MSK)

Operační program

Spravedlivá
transformace

2021–2027



18,8 mld. Kč
46 %

celkem
41 mld. Kč*

15,2 mld. Kč
37 %

7,0 mld. Kč
17 %

Operační program Spravedlivá transformace 
2021–2027 (OPST) je nový program, jehož cí-
lem je pomoci lidem v „uhelných regionech“ 
řešit negativní sociální, hospodářské a envi-
ronmentální dopady spojené s transformací 
na klimaticky neutrální ekonomiku. Je určen 
pro uhelné regiony, tedy pro Karlovarský, Mo-
ravskoslezský a Ústecký kraj.

• Nabízí uhelným regionům celkem 
41 mld. Kč.*

• Pro obyvatele uhelných regionů znamená 
extra prostředky.

• Podpoří projekty v celkem 7 tematických 
oblastech.

• Podporuje přechod ke klimatické neutralitě, 
a proto neumožňuje podporu fosilních paliv.

• Podporuje diverzifi kaci ekonomiky, proto 
v něm platí některá omezení pro podporu 
velkých podniků.

Program je fi nancován z evropského Fondu pro spra-
vedlivou transformaci a je součástí Zelené dohody pro 
Evropu.

Jaká témata program
podporuje?

 Podnikání

Cílem je vytvořit nová pracovní místa pro zaměstnan-
ce v odvětvích v útlumu, udržet místa stávající, zajistit 
rozvoj odvětví spojených s transformací na nízkouhlí-
kovou ekonomiku a přispět k její diverzifi kaci. Podpora 
míří na podnikatele, a to především na malé a střední 
podniky, avšak i na další subjekty. Speciální pozornost 
se věnuje rozvoji kulturních a kreativních odvětví. 

 Výzkum

Program podporuje rozvoj výzkumných a vývojových 
aktivit a inovační infrastruktury, která zajistí nová pra-
covní místa a zvýší inovace podniků v krajích. Této ob-
lasti se věnuje řada strategických projektů.

 Čistá energie

Cílem je zajistit rozvoj nových obnovitelných zdrojů 
energie a souvisejících technologií. Program podpo-
ruje například využití vodíku, budování hodnotového 
řetězce lithia a výroby baterií, budování lokální distri-
buční soustavy elektrické energie nebo poradenství 
v oblasti energetických úspor a čisté energie.

 Digitální inovace

Program se zaměřuje na rozvoj digitálních služeb a ře-
šení ve veřejném i soukromém sektoru. Podporuje na-
příklad digitální inovace, vysoce digitalizované podni-
ky nebo konektivitu škol.

 Obnova území 

Podpora cílí na obnovu území po těžbě hnědého a čer-
ného uhlí. Směřuje do lokalit přímo postižených těžbou, 
případně do souvisejícího a navazujícího území a are-
álů. Program nabízí podporu pro širokou škálu řešení, 
jako například plánování rozvoje území, přípravné prá-
ce, sanaci kontaminovaných lokalit, výstavbu technické 
či dopravní infrastruktury nebo projekty přinášející do 
území nové ekonomické či veřejně prospěšné aktivity.

 Oběhové hospodářství

Podpora se zaměřuje na předcházení vzniku odpadů, 
jejich snižování, efektivnější využívání zdrojů, opětov-
né používání nebo materiálové a jiné využití odpadů.

 Lidé a dovednosti

Program se zaměřuje na zvyšování kvalifi kace pracovní-
ků, rekvalifi kace na nová odvětví, vzdělávání, kariérové 
poradenství nebo sociální pomoc. V oblasti zaměstna-
nosti program podpoří komplexní řešení v podnicích, 
které procházejí transformací. Podpora cílí také na zvý-
šení kvality vzdělávání a zmírnění negativních sociálních 
dopadů transformace.

                                      
* při kurzu 26 Kč/EUR


